ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ

นายเตชะพิทย แสงสิงแกว
ดํารงตําแหนง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

64 ป

สัญชาติ

ไทย

จํานวนปที่เปนกรรมการ

2 ป

การศึกษา

- M.A. (Economics), Keio University ประเทศญี่ปุน (ทุนธนาคารแหงประเทศไทย)
- B.A. (Economics), Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุน (ทุนรัฐบาลญี่ปุน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณการทํางาน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต จํากัด
- รองผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไมมี

ตําแหนงในกิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)

-

การดํารงตําแหนงงานในกิจการที่แขงขัน
/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไมมี

การถือหุนในธนาคาร

- ไมมี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)

ขอพิพาททางกฎหมาย

- ไมมี

จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2551

- คณะกรรมการธนาคาร
- คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร ซานิทารี แวร จํากัด
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด
กรรมการบริหาร บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
กรรมการ บริษัท ประปาทุมธานี จํากัด
กรรมการและกรรมการบริหาร มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นาง
เธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
- ที่ปรึกษาสมาคมไทย – ลาว เพื่อมิตรภาพ ในพระราชูอุปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

คิดเปน 0.00 %

21
54

ครั้ง จาก 22
ครั้ง จาก 58

ครั้ง
ครั้ง

การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้

- ไมมี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ
1. เปนญาติสนิทกับผูบริหาร หรือผูถือหุน รายใหญของธนาคาร หรือ บริษัทยอย
2. มีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
2.1 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ได
รับเงินเดือนประจํา
2.2 เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ ซึ่งอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ได
อยางอิสระ

ใช

ไมใช






ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ

นายธาริน ทิวารี
ดํารงตําแหนง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ

66 ป

สัญชาติ

ไทย

จํานวนปที่เปนกรรมการ

8 ป 8 เดือน

การศึกษา

- ประกาศนียบัตร SASIN – Senior Executive Program
- ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร State School of Trade and Economy,
(Hamburg) สหพันธรัฐเยอรมัน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณการทํางาน

- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียไฟเบอร จํากัด (มหาชน)
- ผูชวยกรรมการผูจัดการ ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไมมี

ตําแหนงในกิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)

- ไมมี

การดํารงตําแหนงงานในกิจการที่แขงขัน
/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไมมี

การถือหุนในธนาคาร

- ไมมี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)

ขอพิพาททางกฎหมาย

- ไมมี

จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2551

- คณะกรรมการธนาคาร
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา

การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้

- ไมมี

คิดเปน 0.00 %

22 ครั้ง
58 ครัง้
7 ครัง้

จาก 22 ครั้ง
จาก 58 ครั้ง
จาก 7 ครัง้

คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ
1. เปนญาติสนิทกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร หรือ บริษัทยอย
2. มีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
2.1 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ได
รับเงินเดือนประจํา
2.2 เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธทางธุรกิจทีม่ ีนัยสําคัญ ซึ่งอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ได
อยางอิสระ

.

ใช

ไมใช






ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ

นายชัชวาล เอี่ยมศิริ
ดํารงตําแหนง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ

49 ป

สัญชาติ

ไทย

จํานวนปที่เปนกรรมการ

1 ป 8 เดือน

การศึกษา

- M.Sc. in Operation Research, London School of Economics and
Political Science, University of London
- B.Sc. in Mathematics, Imperial College of Science and Technology,
University of London

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School

ประสบการณการทํางาน

- ผูจัดการอาวุโส ฝายการเงิน
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
- ผูจัดการ ฝายการเงิน บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- รองผูจัดการใหญ สายงานการเงินและบัญชี
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงงานอื่นในกิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด

การดํารงตําแหนงงานในกิจการที่แขงขัน
/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไมมี

การถือหุนในธนาคาร

- ไมมี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)

ขอพิพาททางกฎหมาย

- ไมมี

จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2551

- คณะกรรมการธนาคาร
- คณะกรรมการตรวจสอบ

คิดเปน 0.00 %

16 ครั้ง
38 ครัง้

จาก 22 ครั้ง
จาก 58 ครั้ง

การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้

- ไมมี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ
1. เปนญาติสนิทกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร หรือ บริษัทยอย
2. มีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
2.1 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ได
รับเงินเดือนประจํา
2.2 เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ ซึ่งอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ได
อยางอิสระ

ใช

ไมใช






ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ

ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม
ดํารงตําแหนง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ

59 ป

สัญชาติ

มาเลเซีย

จํานวนปที่เปนกรรมการ

2 เดือน

การศึกษา

- B.A.(Hons) International Relations, Universiti Malaya

ประสบการณการทํางาน

-

Ambassador of Malaysia to the Kingdom of Thailand
Ambassador of Malaysia to the Kingdom of Spain
Under Secretary, East and South Asia Division, Ministry of Foreign Affairs
Ambassador of Malaysia to the Republic of Uzbekistan
Under Secretary, Finance, Consular & Development Division, Ministry of
Foreign Affairs
Minister Counsellor, Embassy of Malaysia in the People’s Republic of China
Deputy Director General, ASEAN, Ministry of Foreign Affairs
Principal Assistant Secretary, Americas & European Division,
Ministry of Foreign Affairs
Counsellor, Embassy of Malaysia in the Republic of Indonesia
Principal Assistant Secretary, Economic Division, Ministry of Foreign Affairs
First Secretary, Embassy of Malaysia in the Republic of Iraq
Assistant Secretary, East Asia Division, Ministry of Foreign Affairs
Second Secretary, Embassy of Malaysia in the Kingdom of the Netherlands
Assistant Secretary at the Ministry of Foreign Affairs

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไมมี

ตําแหนงในกิจการอื่น
(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน)

- ไมมี

การดํารงตําแหนงงานในกิจการทีแ่ ขงขัน
/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไมมี

การถือหุนในธนาคาร

- ไมมี (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552)

ขอพิพาททางกฎหมาย

- ไมมี

คิดเปน 0.00 %

จํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2551

- ไมมี

การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้

- ไมมี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ
1. เปนญาติสนิทกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของธนาคาร หรือ บริษัทยอย
2. มีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
2.1 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ได
รับเงินเดือนประจํา
2.2 เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
2.3 มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญ ซึ่งอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ได
อยางอิสระ

ใช

ไมใช






